
    
    
    

    ....تاريخ تدوين ا�فس� وتعدد موضو�تهتاريخ تدوين ا�فس� وتعدد موضو�تهتاريخ تدوين ا�فس� وتعدد موضو�تهتاريخ تدوين ا�فس� وتعدد موضو�ته/ / / / عنوان ا�لقة   عنوان ا�لقة   عنوان ا�لقة   عنوان ا�لقة   
    ::::عنا� ا�لقةعنا� ا�لقةعنا� ا�لقةعنا� ا�لقة

 إرسال , رسول إنما يكون بلسان قومه .!

 ا3وقف من ا3عرب 1 القرآن .-

 ا�فس� 1 عهد الرسول ص9 اهللا عليه وسلم .5

 ا�فس� 1 عهد الصحابه ر< اهللا عنهم .=

A. هم اهللاBر Cا�فس� 1 عهد ا�ابع 

D. ا�فس� 1 عصور ا�دوين 

E. تأثر ا�فس� بالعلوم األخرى 

L. Mا�فس� ا3وضو 

 ::::إرسال , رسول إنما يكون بلسان قومهإرسال , رسول إنما يكون بلسان قومهإرسال , رسول إنما يكون بلسان قومهإرسال , رسول إنما يكون بلسان قومه �
جرت سنة اهللا سبحانه وتعاU أن يرسل , رسول بلسان قومه �تم Rاطبتهم بما يفهمون وبما 

 Uك األقوام قال تعاYنَا ِمْن رَسُ     {يعرفون بلسان أو
ْ
رَْسل

َ
نَا ِمْن رَسُ َوَما أ

ْ
رَْسل

َ
نَا ِمْن رَسُ َوَما أ

ْ
رَْسل

َ
نَا ِمْن رَسُ َوَما أ

ْ
رَْسل

َ
َ لَُهمْ َوَما أ _Cَُبaِ بِِلَساِن قَْوِمِه 

b
َ لَُهمْ وٍل إِال _Cَُبaِ بِِلَساِن قَْوِمِه 
b

َ لَُهمْ وٍل إِال _Cَُبaِ بِِلَساِن قَْوِمِه 
b

َ لَُهمْ وٍل إِال _Cَُبaِ بِِلَساِن قَْوِمِه 
b

فيبC  } وٍل إِال
ا�كمة من إرسال الرسول بلسان قومه إلتمام اlيان وkقامة ا�جة عليهم، أرسل  اآليةاهللا 1 هذه 

اهللا تبارك وتعاU من أوYك الرسل أفضلهم وخاتمهم نبينا oمد ص9 اهللا عليه وسلم إU قومه العرب 
ة وبالغة فجاءهم بهذه ا3عجزة فإن اهللا سبحانه وتعاU يعطي , نv معجزة من وsنوا أهل فصاح

Uُكْم َيْعِقلُونَ {:جنس ما برع وفذ وتف{ فيه قومه، قال تعا
b
َعل

َ
َاهُ قُْرآَنًا َعَربِي�ا ل

ْ
�نَْز

َ
ُكْم َيْعِقلُونَ إِنbا أ

b
َعل

َ
َاهُ قُْرآَنًا َعَربِي�ا ل

ْ
�نَْز

َ
ُكْم َيْعِقلُونَ إِنbا أ

b
َعل

َ
َاهُ قُْرآَنًا َعَربِي�ا ل

ْ
�نَْز

َ
ُكْم َيْعِقلُونَ إِنbا أ

b
َعل

َ
َاهُ قُْرآَنًا َعَربِي�ا ل

ْ
�نَْز

َ
: وقال تعاU }إِنbا أ

} Cََعالَِم
ْ
يُل رَب_ ال ِ�َْ

َ
َعالَِمCَ َوkِنbُه �

ْ
يُل رَب_ ال ِ�َْ

َ
َعالَِمCَ َوkِنbُه �

ْ
يُل رَب_ ال ِ�َْ

َ
َعالَِمCَ َوkِنbُه �

ْ
يُل رَب_ ال ِ�َْ

َ
ِمCُ نََزَل بِِه انََزَل بِِه انََزَل بِِه انََزَل بِِه ا) ) ) ) -�!-�!-�!-�!((((َوkِنbُه �

َ ْ
وُح األ ِمCُ لر�
َ ْ
وُح األ ِمCُ لر�
َ ْ
وُح األ ِمCُ لر�
َ ْ
وُح األ ُمنِْذِريَن ) ) ) ) �5!�5!�5!�5!((((لر�

ْ
بَِك ِ�َُكوَن ِمَن ال

ْ
 قَل

َ
ُمنِْذِريَن َ�

ْ
بَِك ِ�َُكوَن ِمَن ال

ْ
 قَل

َ
ُمنِْذِريَن َ�

ْ
بَِك ِ�َُكوَن ِمَن ال

ْ
 قَل

َ
ُمنِْذِريَن َ�

ْ
بَِك ِ�َُكوَن ِمَن ال

ْ
 قَل

َ
�َ))))!�=!�=!�=!�= ( ( ( (

 ٍCِبِِلَساٍن َعَرِ�� ُمب ٍCِبِِلَساٍن َعَرِ�� ُمب ٍCِبِِلَساٍن َعَرِ�� ُمب ٍCِفألفاظ القرآن عربية ووجوه معانيه واضحة بينة 3ن فتح اهللا عليه وقرأ 1 علم } بِِلَساٍن َعَرِ�� ُمب
 .ا�فس� وsن عنده إ3ام بلغة العرب

 ا3وقف من ا3عرب 1 القرآن ا3وقف من ا3عرب 1 القرآن ا3وقف من ا3عرب 1 القرآن ا3وقف من ا3عرب 1 القرآن  �

ال شك أنه ال يوجد 1 القرآن �م أعج� ألن  أنه هل 1 القرآن �م أعج�؟أنه هل 1 القرآن �م أعج�؟أنه هل 1 القرآن �م أعج�؟أنه هل 1 القرآن �م أعج�؟    اختلف العلماءاختلف العلماءاختلف العلماءاختلف العلماء
لكن ما القول 1 بعض ال�مات ال� قيل أن لكن ما القول 1 بعض ال�مات ال� قيل أن لكن ما القول 1 بعض ال�مات ال� قيل أن لكن ما القول 1 بعض ال�مات ال� قيل أن القرآن نزل بلسان عر� مبC خالف من قال بذلك، 

منهم من يقول أنه ليس 1 القرآن �م أعج� اlتة  للعلماء 1 ذلك مذاهب كث�ةللعلماء 1 ذلك مذاهب كث�ةللعلماء 1 ذلك مذاهب كث�ةللعلماء 1 ذلك مذاهب كث�ة أصو�ا أعجمية؟أصو�ا أعجمية؟أصو�ا أعجمية؟أصو�ا أعجمية؟
 ¢مات عربت، ومن العلماء من يقول بل أن 1 القرآن ¢مات أعجمية عربت قبل نزول وليس فيه

أن هذه  وهناك قول ثالثوهناك قول ثالثوهناك قول ثالثوهناك قول ثالثالقرآن استعملها العرب وأدخلوا عليها قواعدهم ونطقهم وغ� ذلك، 

 ))))----( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



، وkال ما ا§aل � أنها عند أوYك األخرىال�مات تعت¦ ¥ا توافقت فيه لغة العرب مع اللغات 
 .عند العربوليست 

جعفر oمد بن جرير الط¦ي رBه اهللا فهو يري أبو وهذا القول هو ا¬ي انتª © إمام ا3ف¨ين 
وهو رأى ا3حققC من أهل العلم أيضاً أنها ¢مات اتفقت فيها ألفاظ العرب مع ألفاظ غ�هم من 

Uبعض أجناس األمم مثل قو© تعا  
ضعفان من األجر بلسان ا�بشة، فيقول من قال بالقول  الكفالنالكفالنالكفالنالكفالن    قيل } هِ هِ هِ هِ ِمْن رBََْتِ ِمْن رBََْتِ ِمْن رBََْتِ ِمْن رBََْتِ     ْفلCَِْ ْفلCَِْ ْفلCَِْ ْفلCَِْ يُْؤتُِكْم كِ يُْؤتُِكْم كِ يُْؤتُِكْم كِ يُْؤتُِكْم كِ  {

ف± من ال�مات ال� توافقت فيها اللغات عند ؟ ما ا§aل أنها عربت من لغة ا�بشة : ا°الث
Uَجاَرةٍ ِمْن { العرب وغ�هم و²هم نطقوا بهذه ال�مات، أيضاً 1 قو© تعا َجاَرةٍ ِمْن ³ِِ َجاَرةٍ ِمْن ³ِِ َجاَرةٍ ِمْن ³ِِ يٍل ³ِِ يٍل ِسج_ يٍل ِسج_ يٍل ِسج_  قيل أنها فارسية }ِسج_

وقد عربت، فيقول اإلمام الط¦ي رBه اهللا وا3حققون من أهل العلم ا¬ين يقولون بالقول ا°الث ما 
ا§aل � ذلك نطق بها العرب ونطق بها أوYك � حد سواء، وهذا ¥ا توافقت فيه اللغات واهللا 

 .أعلم
¸§رهم وا§ينار  ا3ختلفةوقد ظهر أن بعض األلفاظ اتفقت فيها األلسن  : "يقول الط¦ي رBه اهللا

وا§واء والقلم والقرطاس فأي مرجح ºعل اللفظ 1 اللغة بعينها ثم نقل إU اللغة األخرى فليس 
أحد ا¼نسC أو½ بأن يكون أصل ذلك ¸ن من عنده من ا¼نس، ومدM ذلك يدM شيئاً بال 

راسات تتواصل 1 هذا العلم وهو علم ، وا3سألة خالفية قديمة بC العلماء وأيضاً ال تزال ا§" دaل
 ا3عرbب وا3ؤلفات فيه قديمة وحديثة، 

 ::::ا�فس� 1 عهد الرسول ص9 اهللا عليه وسلم ا�فس� 1 عهد الرسول ص9 اهللا عليه وسلم ا�فس� 1 عهد الرسول ص9 اهللا عليه وسلم ا�فس� 1 عهد الرسول ص9 اهللا عليه وسلم  �
̈ه �م وقد اختلف هل ف¨ الرسول ص9 اهللا  ا�v ص9 اهللا عليه وسلم بC ألمته معا¾ القرآن وف

وسلم ما ف¨ القرآن ¸مًال وkنما بC ألمته أنه ص9 اهللا عليه  والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيحعليه وسلم القرآن ¸مًال 
Cن تفس�ه ص9 اهللا عليه وسلم � نوعsاهللا عنهم ما أش¿ عليهم، و Àللصحابة ر Cوب:    

مثل ما تم ذكره 1 ا�لقة السابقة أن ا�v ص9 اهللا عليه  تفس� ألفاظ ومفرداتتفس� ألفاظ ومفرداتتفس� ألفاظ ومفرداتتفس� ألفاظ ومفردات ا�وع األولا�وع األولا�وع األولا�وع األول    �
وا لَُهْم َما  { وÃ الرÂ لقول اهللا عز وجل وسلم ف¨ القوة ببعض أنواعها أو بأÁفها أال ِعد�

َ
وا لَُهْم َما َوأ ِعد�
َ
وا لَُهْم َما َوأ ِعد�
َ
وا لَُهْم َما َوأ ِعد�
َ
َوأ

ةٍ  bةٍ اْستََطْعتُْم ِمْن قُو bةٍ اْستََطْعتُْم ِمْن قُو bةٍ اْستََطْعتُْم ِمْن قُو bقال ص9 اهللا عليه وسلم  } اْستََطْعتُْم ِمْن قُو)Âأال إن القوة الر Âأال إن القوة الر Âأال إن القوة الرÂأال إن القوة الر Âأال إن القوة الر Âأال إن القوة الرÂأال إن القوة الر Âأال إن القوة الر Âأال إن القوة الرÂأال إن القوة الر Âأال إن القوة الر Âأال إن القوة الر( ،
 ر، و3ا سئل الرسول ص9 اهللا عليه وسلم عن يوم ا�ج األك¦ ؟ قال ص9 اهللا عليه وسلم هو يوم ا�ح

�ا صفة الصالة ومواقيتها     فهو تفس� ا3عا¾فهو تفس� ا3عا¾فهو تفس� ا3عا¾فهو تفس� ا3عا¾ ا�وع ا°ا¾ا�وع ا°ا¾ا�وع ا°ا¾ا�وع ا°ا¾أما  � Cص9 اهللا عليه وسلم ب v�فا
به  ا3رتبطةواستنبط العلماء بعد ذلك Áوطها وÇذلك أنصبة الزsة وأحوا�ا وأيضاً الصيام وأحÆمه 

كما روى 1 هذا عن وا�ج وUk غ� ذلك من األحÆم فالسنة موضحة وشارحة لÊم اهللا عز وجل 
  :، واهللا سبحانه وتعاU يقولاإلمام الشافË رBه اهللاإلمام الشافË رBه اهللاإلمام الشافË رBه اهللاإلمام الشافË رBه اهللا

ُرونَ { bُهْم َفتََفك
b
َعل

َ
ِْهْم َول

َ
aَِل إ َ لِلنbاِس َما نُز_ _Cََر ِ�ُب

ْ
ك َْك ا¬_

َ
aَِا إ

ْ
�نَْز

َ
ُرونَ َوأ bُهْم َفتََفك

b
َعل

َ
ِْهْم َول

َ
aَِل إ َ لِلنbاِس َما نُز_ _Cََر ِ�ُب

ْ
ك َْك ا¬_

َ
aَِا إ

ْ
�نَْز

َ
ُرونَ َوأ bُهْم َفتََفك

b
َعل

َ
ِْهْم َول

َ
aَِل إ َ لِلنbاِس َما نُز_ _Cََر ِ�ُب

ْ
ك َْك ا¬_

َ
aَِا إ

ْ
�نَْز

َ
ُرونَ َوأ bُهْم َفتََفك

b
َعل

َ
ِْهْم َول

َ
aَِل إ َ لِلنbاِس َما نُز_ _Cََر ِ�ُب

ْ
ك َْك ا¬_

َ
aَِا إ

ْ
�نَْز

َ
واهللا سبحانه وتعاU بعث نبيه } َوأ



لكن لكن لكن لكن C ألمته هذا القرآن الكريم وأوضحه �م ص9 اهللا عليه وسلم مبلغاً وداعياً ومن ذلك أنه ب
    ....كما قلت القول أنه ص9 اهللا عليه وسلم ف¨ , آية وÍ مفرده غ� صحيحكما قلت القول أنه ص9 اهللا عليه وسلم ف¨ , آية وÍ مفرده غ� صحيحكما قلت القول أنه ص9 اهللا عليه وسلم ف¨ , آية وÍ مفرده غ� صحيحكما قلت القول أنه ص9 اهللا عليه وسلم ف¨ , آية وÍ مفرده غ� صحيح

 ا�فس� 1 عهد الصحابة ر< اهللا عنهما�فس� 1 عهد الصحابة ر< اهللا عنهما�فس� 1 عهد الصحابة ر< اهللا عنهما�فس� 1 عهد الصحابة ر< اهللا عنهم �

الصحابة ر< اهللا عنهم نقلوا القرآن لألمة و¥ا نقلوه �م تفس� القرآن الكريم وsنوا أفهم ا�اس 
Æمه بعد رسول اهللا ص9 اهللا عليه وسلم، ألنه نزل بلغتهم وقد قال ابن ختون 1 وأعلم ا�اس ألح

إن القرآن نزل بلغة العرب و� أساaب بالغتهم فÆنوا ¢هم يفهمونه ويعلمون معانيه 1  "مقدمته
 مفرداته وتراكيبه، ولكن الصحابة يتفاوتون 1 العلم أيضاً فمنهم من ¸ن متبحراً 1 علم ا�فس�
ومنهم من ¸ن متبحراً 1 بعض علوم القرآن كأسباب ال�ول وا�اسخ وا3نسوخ ومنهم من ¸ن 

، ا3هم أنهم ¸نوا 1 خ� و� خ� وUk "منشغًال برواية األحاديث عن رسول اهللا ص9 اهللا عليه وسلم
 وى عنه أبوخ� ر< اهللا عنهم، و¬لك ¸ن يش¿ عليهم بعض ال�مات مثل عمر رÀ اهللا عنه ر

ب�ا{عبيد القاسم بن سالم 1 الفضائل أنه قرأ قول اهللا جل وعال 
َ
ب�اَوفَاِكَهًة َوك
َ
ب�اَوفَاِكَهًة َوك
َ
ب�اَوفَاِكَهًة َوك
َ
قد  الفاكهةقال هذه  } َوفَاِكَهًة َوك

عمر، فعمر أش¿ عليه معÔ األب  عرفناها فما األب؟ ثم رجع إU نفسه فقال إن هذا �و ا��ف يا
كنت ال أدري ما : يقول " عنهماوهذا ال يقلل من قدره ر< اهللا عنه، أيضاً ابن عباس ر< اهللا

 Ôرِْض {مع
َ ْ
َماَواِت َواأل bرِْض فَاِطِر الس
َ ْ
َماَواِت َواأل bرِْض فَاِطِر الس
َ ْ
َماَواِت َواأل bرِْض فَاِطِر الس
َ ْ
َماَواِت َواأل bفقال أحدهما أنا فطرتها }فَاِطِر الس Öأتا¾ أعرابيان ×تصمان 1 ب Øأي_ح 

 ."ا3بتدئ اÙالق سبحانه وتعاU أيفعرف ابن عباس أن معÔ فاطر  _أنا ابتدأتها،
    ::::� أمور كث�ة من أهمها� أمور كث�ة من أهمها� أمور كث�ة من أهمها� أمور كث�ة من أهمهاوالصحابة ر< اهللا عنهم ¸نوا يعتمدون 1 تفس�هم والصحابة ر< اهللا عنهم ¸نوا يعتمدون 1 تفس�هم والصحابة ر< اهللا عنهم ¸نوا يعتمدون 1 تفس�هم والصحابة ر< اهللا عنهم ¸نوا يعتمدون 1 تفس�هم 

o     
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
فقد ¸نوا يف¨ون القرآن بالقرآن فهو أعظم وأÁف ما يف¨ به القرآن  القرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريم    ::::أوال

 Uفأين " أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يت9 عليكم"وأحسنها طريقة 1 ا�فس� مثل قو© تعا
Uا¬ي يت9 علينا؟ جاء 1 قو© تعا: 

َمْت َعلَيْكُ  {  َمْت َعلَيْكُ ُحر_ َمْت َعلَيْكُ ُحر_ َمْت َعلَيْكُ ُحر_ مُ ُحر_
ْ
َمْوقُوَذةُ َوال

ْ
ُمنَْخنَِقُة َوال

ْ
ِهلb لَِغْ�ِ اهللاbِ بِِه َوال

ُ
يِر َوَما أ ِ�ِْ

ْ
Ùُْم ا

َ
ُم َو� b§َميْتَُة َوا

ْ
مُ ُم ال

ْ
َمْوقُوَذةُ َوال

ْ
ُمنَْخنَِقُة َوال

ْ
ِهلb لَِغْ�ِ اهللاbِ بِِه َوال

ُ
يِر َوَما أ ِ�ِْ

ْ
Ùُْم ا

َ
ُم َو� b§َميْتَُة َوا

ْ
مُ ُم ال

ْ
َمْوقُوَذةُ َوال

ْ
ُمنَْخنَِقُة َوال

ْ
ِهلb لَِغْ�ِ اهللاbِ بِِه َوال

ُ
يِر َوَما أ ِ�ِْ

ْ
Ùُْم ا

َ
ُم َو� b§َميْتَُة َوا

ْ
مُ ُم ال

ْ
َمْوقُوَذةُ َوال

ْ
ُمنَْخنَِقُة َوال

ْ
ِهلb لَِغْ�ِ اهللاbِ بِِه َوال

ُ
يِر َوَما أ ِ�ِْ

ْ
Ùُْم ا

َ
ُم َو� b§َميْتَُة َوا

ْ
Üََد_يَُة Üََد_يَُة Üََد_يَُة Üََد_يَُة ُم ال

يْتُمْ 
b
 َما َذك

b
بُُع إِال bَكَل الس

َ
يْتُمْ َوا�bِطيَحُة َوَما أ

b
 َما َذك

b
بُُع إِال bَكَل الس

َ
يْتُمْ َوا�bِطيَحُة َوَما أ

b
 َما َذك

b
بُُع إِال bَكَل الس

َ
يْتُمْ َوا�bِطيَحُة َوَما أ

b
 َما َذك

b
بُُع إِال bَكَل الس

َ
فهذه اآلية ف¨ت تلك اآلية ال� أش� فيها أن هناك مستثÔ } َوا�bِطيَحُة َوَما أ

 سيأÝ إال ما يت9 عليكم
o     ًا ص9 اهللا  ما روى عن رسول اهللا ص9 اهللا عليه وسلمما روى عن رسول اهللا ص9 اهللا عليه وسلمما روى عن رسول اهللا ص9 اهللا عليه وسلمما روى عن رسول اهللا ص9 اهللا عليه وسلم¸نوا يعتمدون � ¸نوا يعتمدون � ¸نوا يعتمدون � ¸نوا يعتمدون �     ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانيا�فقد سألوا رسو

عليه وسلم عما أش¿ عليهم وsن ص9 اهللا عليه وسلم ¸ن يبC ويوضح ما أش¿ � الصحابة ر< 
ود ر< اهللا عنه قال 3ا نزلت هذه اآلية روى عن ابن مسع "اهللا عنهم ومن أوضح األدلة � ذلك ما

مٍ  {
ْ
ِبُسوا إِيَماَغُهْم بُِظل

ْ
يَن آََمنُوا َولَْم يَل ِ

b
مٍ ا¬

ْ
ِبُسوا إِيَماَغُهْم بُِظل

ْ
يَن آََمنُوا َولَْم يَل ِ

b
مٍ ا¬

ْ
ِبُسوا إِيَماَغُهْم بُِظل

ْ
يَن آََمنُوا َولَْم يَل ِ

b
مٍ ا¬

ْ
ِبُسوا إِيَماَغُهْم بُِظل

ْ
يَن آََمنُوا َولَْم يَل ِ

b
شق ذلك � ا�اس فقالوا يارسول اهللا وأينا ال يظلم نفسه، } ا¬

فذهب ذهنهم إU أنه الظلم العام ف�نا يظلم نفسه ويظلم اآلخرين وقد يقع ويزل 1 الظلم صغ�ه 
إنه ليس ا¬ي تعنون ألم تسمعوا ماقال العبد الصالح يعá إنه ليس ا¬ي تعنون ألم تسمعوا ماقال العبد الصالح يعá إنه ليس ا¬ي تعنون ألم تسمعوا ماقال العبد الصالح يعá إنه ليس ا¬ي تعنون ألم تسمعوا ماقال العبد الصالح يعá (::::====ص9 اهللا عليه وسلمص9 اهللا عليه وسلمص9 اهللا عليه وسلمص9 اهللا عليه وسلم    ----فقالفقالفقالفقالوÇب�ه، 

ٌم َعِظيمٌ  {{{{    لقمانلقمانلقمانلقمان
ْ
ُظل

َ
َْك ل _äال bٌم َعِظيمٌ إِن

ْ
ُظل

َ
َْك ل _äال bٌم َعِظيمٌ إِن

ْ
ُظل

َ
َْك ل _äال bٌم َعِظيمٌ إِن

ْ
ُظل

َ
َْك ل _äال bك    }}}}    إِنäكإنما هو الäكإنما هو الäكإنما هو الäد، فف¨ الرسول )إنما هو الBص9  -، رواه الشيخان واإلمام أ



 الظلم هنا بأنه الäك،  - اهللا عليه وسلم
o     ًنوا ر< اهللا عنهم أعلم هذه األمة وأقلها تكلفاً وأدقها استنباطاً فقد ¸ الفهم واالجتهادالفهم واالجتهادالفهم واالجتهادالفهم واالجتهاد    ::::ثا°اً ثا°اً ثا°اً ثا°ا

وفهماً فإذا لم ºدوا تفس�ا 1 كتاب اهللا عز وجل أو 1 سنة الرسول ص9 اهللا عليه وسلم استنبطوا 
بما أوتوا من األدوات وأعظمها ا3عرفة بلغة العرب وقربهم من رسول اهللا ص9 اهللا عليه وسلم 

 .ب ا��يل وåو ذلك، وهم ا3وفقون ا3سددون 1 هذا اlاب وغ�هوحضورهم أسبا
æع كث� ونقلت األمة عنهم الç الكث� وال يزال  ءاشتهر 1 ا�فس� من الصحابة ر< اهللا عنهم

بكر وعمر وعثمان بكر وعمر وعثمان بكر وعمر وعثمان بكر وعمر وعثمان     أبوأبوأبوأبوعلمهم ينتقل جيًال بعد جيل، فا3شتهر منهم اÙلفاء األربعة الراشدون 
وعبد اهللا بن وعبد اهللا بن وعبد اهللا بن وعبد اهللا بن     األشعرياألشعرياألشعرياألشعريعود وابن عباس وأë بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موé عود وابن عباس وأë بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موé عود وابن عباس وأë بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موé عود وابن عباس وأë بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موé وعè وأيضاً ابن مسوعè وأيضاً ابن مسوعè وأيضاً ابن مسوعè وأيضاً ابن مس

أçعC وهم -ر< اهللا عنهم - و�ئشةو�ئشةو�ئشةو�ئشةالزب� وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا الزب� وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا الزب� وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا الزب� وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا 
 يتفاوتون 1 ذلك قلة وîÇة وأيضاً 1 الرواية عنهم صحة وضعفاً، 

يمته و© مÆنته وال شك أن تفس� الصحاë وهو مذهب وهذا ا�فس� ا3روي عن الصحابة © ق
çهور العلماء © حكم ا3رفوع إذا ¸ن ¥ا يرجع إU أسباب ال�ول وما ليس للرأي فيه ïال، إذا 
¸ن سبب نزول مثًال يقول نزلت اآلية 1 كذا وÇذا حصل كذا وÇذا ف�لت اآلية، هذا © حكم 

وا مع رسول اهللا ص9 اهللا عليه وسلم، أيضاً إذا لم يكن للرأي ألنهم شاهدوا ا��يل وحð ا3رفوع
 .فيه ïال فقو�م مقدم � غ�هم 1 تفس� اآلية

� الصحاë 1 ا�فس� بعض أهل العلم يقول ºب األخذ به، وهذا هو ا�ق أن يؤخذ  أما ا3وقوف
أو "الصحابة مثل قو© تعاU با3وقوف � الصحاë وال يعارض به غ�ه، لكن إن اختلفت أقوال 

اختلف ا3روي عن الصحابة عن ابن عباس وابن مسعود، منهم من قال اللمس هنا " المستم النساء
هو مس ا3رأة، ومنهم من قال ا¼ماع، فهذه ا3سألة òتاج إU نظر وUk ترجيح وç Ukع األدلة 

كتفس� كتفس� كتفس� كتفس� ر مد من كتب ا�فس� با3أثومد من كتب ا�فس� با3أثومد من كتب ا�فس� با3أثومد من كتب ا�فس� با3أثوهذا ا�فس� ا3روي عن الصحابة روي �ا وهللا ا�هذا ا�فس� ا3روي عن الصحابة روي �ا وهللا ا�هذا ا�فس� ا3روي عن الصحابة روي �ا وهللا ا�هذا ا�فس� ا3روي عن الصحابة روي �ا وهللا ا�ومناقشتها 
 .وأيضاً من جاء بعدهم ونقل �ا çلة من أقوا�م تفس� ابن اë حاتمتفس� ابن اë حاتمتفس� ابن اë حاتمتفس� ابن اë حاتمو تفس� الط¦يتفس� الط¦يتفس� الط¦يتفس� الط¦يو عبد الرزاقعبد الرزاقعبد الرزاقعبد الرزاق

 
 

 ا�فس� 1 عهد ا�ابعC رBهم اهللا ا�فس� 1 عهد ا�ابعC رBهم اهللا ا�فس� 1 عهد ا�ابعC رBهم اهللا ا�فس� 1 عهد ا�ابعC رBهم اهللا  �

نقل علم الصحابة ô , 1ء ومن ذلك ا�فس� ا�ابعون رBهم اهللا تعاU وقد أكبوا � ïالسهم 
هلون من علومهم يسألونهم عما أش¿ عليهم وينقلون ما ذكروه ر< اهللا عنهم 1 علم ا�فس�، ين

  مثل ïاهد بن ج¦ وسعيد بن جب�،مثل ïاهد بن ج¦ وسعيد بن جب�،مثل ïاهد بن ج¦ وسعيد بن جب�،مثل ïاهد بن ج¦ وسعيد بن جب�،وقد اشتهر بعض أعالم ا�ابعC بالعناية با�فس� 
    هؤالء ا�ابعون رBهم اهللا اعتمدوا 1 تفس�هم � ما جاء 1 كتاب اهللا عز وجل و� ما جاء 1هؤالء ا�ابعون رBهم اهللا اعتمدوا 1 تفس�هم � ما جاء 1 كتاب اهللا عز وجل و� ما جاء 1هؤالء ا�ابعون رBهم اهللا اعتمدوا 1 تفس�هم � ما جاء 1 كتاب اهللا عز وجل و� ما جاء 1هؤالء ا�ابعون رBهم اهللا اعتمدوا 1 تفس�هم � ما جاء 1 كتاب اهللا عز وجل و� ما جاء 1

ر< اهللا عنهم وkذا لم ºدوا شيئاً ر< اهللا عنهم وkذا لم ºدوا شيئاً ر< اهللا عنهم وkذا لم ºدوا شيئاً ر< اهللا عنهم وkذا لم ºدوا شيئاً     الصحابةالصحابةالصحابةالصحابةسنة رسو© ص9 اهللا عليه وسلم وأيضاً ما رووه عن سنة رسو© ص9 اهللا عليه وسلم وأيضاً ما رووه عن سنة رسو© ص9 اهللا عليه وسلم وأيضاً ما رووه عن سنة رسو© ص9 اهللا عليه وسلم وأيضاً ما رووه عن 



 .استنبطوا وتأملوا ما يفتح اهللا عز وجل عليهم من فهم �صوص كتاب اهللا جل وعالاستنبطوا وتأملوا ما يفتح اهللا عز وجل عليهم من فهم �صوص كتاب اهللا جل وعالاستنبطوا وتأملوا ما يفتح اهللا عز وجل عليهم من فهم �صوص كتاب اهللا جل وعالاستنبطوا وتأملوا ما يفتح اهللا عز وجل عليهم من فهم �صوص كتاب اهللا جل وعال
بعض اlاحثC يقسم بعض اlاحثC يقسم بعض اlاحثC يقسم بعض اlاحثC يقسم هذا اإلقبال � مدارس الصحابة وا�هل من علومهم وöاصة 1 علم ا�فس� 

وعندما نقول مدارس ال نعá بذلك ا3صطلح  اللقاءات وتلك ا3جالس إU ثالث مدارساللقاءات وتلك ا3جالس إU ثالث مدارساللقاءات وتلك ا3جالس إU ثالث مدارساللقاءات وتلك ا3جالس إU ثالث مدارستلك تلك تلك تلك 
ا�ديث بل نقصد بذلك لقاءات وïالس ¸نوا ºلسونها مع الصحابة ر< اهللا عنهم و�م ¥øات 

 :أن هناك ثالث مدارسوطرائق 1 األخذ منهم وهم يقولون 
ه سعيد بن جب� وïاهد وعكرمة مواله وطاوس ه سعيد بن جب� وïاهد وعكرمة مواله وطاوس ه سعيد بن جب� وïاهد وعكرمة مواله وطاوس ه سعيد بن جب� وïاهد وعكرمة مواله وطاوس تالميذتالميذتالميذتالميذوأشهر  مدرسة ابن عباس 1 مكةمدرسة ابن عباس 1 مكةمدرسة ابن عباس 1 مكةمدرسة ابن عباس 1 مكة األو½األو½األو½األو½    �

    ....بن كيسان وعطاء بن أë رباحبن كيسان وعطاء بن أë رباحبن كيسان وعطاء بن أë رباحبن كيسان وعطاء بن أë رباح
زيد بن أسلم وأبو العاaة وoمد زيد بن أسلم وأبو العاaة وoمد زيد بن أسلم وأبو العاaة وoمد زيد بن أسلم وأبو العاaة وoمد وقد روى عنه كث� مثل  مدرسة أë بن كعب 1 ا3دينةمدرسة أë بن كعب 1 ا3دينةمدرسة أë بن كعب 1 ا3دينةمدرسة أë بن كعب 1 ا3دينة وا°انيةوا°انيةوا°انيةوا°انية    �

    ....بن كعب القر<بن كعب القر<بن كعب القر<بن كعب القر<
د د د د علقمة بن قيس وم¨وق واألسود بن يزيعلقمة بن قيس وم¨وق واألسود بن يزيعلقمة بن قيس وم¨وق واألسود بن يزيعلقمة بن قيس وم¨وق واألسود بن يزيومن تالميذه  مدرسة ابن مسعود 1 العراقمدرسة ابن مسعود 1 العراقمدرسة ابن مسعود 1 العراقمدرسة ابن مسعود 1 العراق وا°ا°ةوا°ا°ةوا°ا°ةوا°ا°ة    �

ùي وقتادة بن د�مة السدوªlوا�سن ا vومرة ا�مذا¾ و�مر الشعùي وقتادة بن د�مة السدوªlوا�سن ا vومرة ا�مذا¾ و�مر الشعùي وقتادة بن د�مة السدوªlوا�سن ا vومرة ا�مذا¾ و�مر الشعùي وقتادة بن د�مة السدوªlوا�سن ا vوغ�هم ومرة ا�مذا¾ و�مر الشع. 
وا3روي عن ا�ابعC © أهميته و© قدره وسلفنا الصالح أوتوا من الفهم واالستنباط وا�فس� لÊم 

هللا اهللا جل وعال ما لم يؤته من بعدهم، فهم أصحاب القرون ا3فضلة ا¬ين أثÔ عليهم ا�v ص9 ا
عليه وسلم، لكن اÙالف هنا لو لم يُْؤثر ôء عن الصحابة ال 1 القرآن وال 1 السنة وال عند 

وû ا�قيقة ذهب çاعة أنه ال يؤخذ بتفس�هم ألنهم لم  هل يؤخذ بأقوا�مهل يؤخذ بأقوا�مهل يؤخذ بأقوا�مهل يؤخذ بأقوا�مالصحابة ر< اهللا عنهم 
ل آخر وهو مذهب يشاهدوا القرآن واألحوال ال� نزل عليها القرآن فيجوز عليهم اÙطأ، وهناك قو

وهو أنه إذا أçع ا�ابعون � وهو أنه إذا أçع ا�ابعون � وهو أنه إذا أçع ا�ابعون � وهو أنه إذا أçع ا�ابعون � مع تفصيل يس�  أكî ا3ف¨ين أنه يؤخذ بتفس�هم وهذا هو الراجحأكî ا3ف¨ين أنه يؤخذ بتفس�هم وهذا هو الراجحأكî ا3ف¨ين أنه يؤخذ بتفس�هم وهذا هو الراجحأكî ا3ف¨ين أنه يؤخذ بتفس�هم وهذا هو الراجح
فإنه ºب علينا أن نأخذ به وال نتعداه إU غ�ه، هذا إذا أçعوا، أما إذا ¸ن بينهم خالف 1 فإنه ºب علينا أن نأخذ به وال نتعداه إU غ�ه، هذا إذا أçعوا، أما إذا ¸ن بينهم خالف 1 فإنه ºب علينا أن نأخذ به وال نتعداه إU غ�ه، هذا إذا أçعوا، أما إذا ¸ن بينهم خالف 1 فإنه ºب علينا أن نأخذ به وال نتعداه إU غ�ه، هذا إذا أçعوا، أما إذا ¸ن بينهم خالف 1  رأىرأىرأىرأى

 ....تفس� آية فنحن ننظر إU ا3رجحات واألمور األخرىتفس� آية فنحن ننظر إU ا3رجحات واألمور األخرىتفس� آية فنحن ننظر إU ا3رجحات واألمور األخرىتفس� آية فنحن ننظر إU ا3رجحات واألمور األخرى
وû زمنهم كî ا�وسع عند بعضهم 1 الرواية عن أهل  �ابعC طابعه طابع ا�لü والرواية�ابعC طابعه طابع ا�لü والرواية�ابعC طابعه طابع ا�لü والرواية�ابعC طابعه طابع ا�لü والروايةوتفس� اوتفس� اوتفس� اوتفس� ا

هؤالء ¸نوا من أهل  وهب بن منبهوهب بن منبهوهب بن منبهوهب بن منبهو كعب األحباركعب األحباركعب األحباركعب األحباروعن  عبداهللا بن سالمعبداهللا بن سالمعبداهللا بن سالمعبداهللا بن سالمالكتاب ¸نوا يروون عن 
1 كتب ا�فس�  تاإلýائيلياالكتاب ومن ثم أسلموا وsن ا�ابعون ينقلون عنهم و¬لك دخلت 

 ،Uم بإذن اهللا تبارك وتعا� Ýوسيأ 

 ::::ا�فس� 1 عصور ا�دوين ا�فس� 1 عصور ا�دوين ا�فس� 1 عصور ا�دوين ا�فس� 1 عصور ا�دوين  �
ا�فس� قبل هذه العصور لم يدون قد يكون هناك ôء مكتوب 1 الصحف وkنما لم يدون، 

Cأمية وأوائل عهد العباسي áفا�دوين بدأ 1 أواخر عهد بCأمية وأوائل عهد العباسي áفا�دوين بدأ 1 أواخر عهد بCأمية وأوائل عهد العباسي áفا�دوين بدأ 1 أواخر عهد بCأمية وأوائل عهد العباسي áبوي با�دوين 1  فا�دوين بدأ 1 أواخر عهد ب�وحظي ا�ديث ا
يث يشتمل � ا�فس�، اlخاري رBه اهللا جعل كتاباً للتفس�، بداياته ومع ذلك ¸ن هذا ا�د

أيضاً الÜمذي رBه اهللا جعل أبواب 1 ا�فس� وأبواب 1 القراءات وأبواب 1 فضائل  اإلمام مسلم
 القرآن وغ� ذلك، 



يزيد بن هارون السل� وشعبة بن ا�جاج يزيد بن هارون السل� وشعبة بن ا�جاج يزيد بن هارون السل� وشعبة بن ا�جاج يزيد بن هارون السل� وشعبة بن ا�جاج وا�دوين مثل  بالكتابةبعد ذلك اعتÔ بعض العلماء 
الرزاق بن الرزاق بن الرزاق بن الرزاق بن     كتب عبدكتب عبدكتب عبدكتب عبد1 ا�فس� مثل  كث�ةثم اشتهرت بعد ذلك كتب سفيان بن عيينة رBهم اهللا، سفيان بن عيينة رBهم اهللا، سفيان بن عيينة رBهم اهللا، سفيان بن عيينة رBهم اهللا، وووو

وغ�هم ثم بعد ذلك توسعت تفس� ابن أë حاتم تفس� ابن أë حاتم تفس� ابن أë حاتم تفس� ابن أë حاتم وتفس� اإلمام ابن جرير الط¦ي تفس� اإلمام ابن جرير الط¦ي تفس� اإلمام ابن جرير الط¦ي تفس� اإلمام ابن جرير الط¦ي و همام الصنعا¾همام الصنعا¾همام الصنعا¾همام الصنعا¾
مور اlالغة كتب ا�فس� وsن �ا اþاهات وأغراض أخرى إما �ا توجه 1 األحÆم الفقهية أو 1 أ

 §س عقيدته الفاسدة السيئة مثل 
ً
 كتاب الكشاف للزäRيكتاب الكشاف للزäRيكتاب الكشاف للزäRيكتاب الكشاف للزäRيوا�حو أو حØ بعضهم أخذها ïاال

Ýم عنها بإذن اهللا عندما نتحدث عن كتب ا�فس� بالرأي وسيأÊال. 

 تأثر أهل ا�فس� بالعلوم األخرى تأثر أهل ا�فس� بالعلوم األخرى تأثر أهل ا�فس� بالعلوم األخرى تأثر أهل ا�فس� بالعلوم األخرى  �

توسع بذكر أوجه اإلعراب وا�Æت تأثر أهل ا�فس� بالعلوم األخرى مثل من ¸ن �3اً باللغة þده ي
اlالغية واللطائف اlيانية، وkن ¸ن © عناية بالفقه توسع 1 األحÆم الفقهية ومن ¸ن عنده عناية 
بالفلسفة وعلم الÊم تأثروا بهذا، وأيضاً من ¸نت عقيدته فاسدة دخل ï 1ال ا�فس� وبدأ يدس 

 .عقيدته الفاسدة 1 ثنايا ا�فس�

      ا3وضوM ا3وضوM ا3وضوM ا3وضوMا�فس�ا�فس�ا�فس�ا�فس� �

Mا�فس� ا3وضوMا�فس� ا3وضوMا�فس� ا3وضوMا�فس� ا3وضو  ،Mهو نوع من أنواع ا�فس� وا�فس� ا3وضو 
1 القرآن  "¢مة العدل¢مة العدل¢مة العدل¢مة العدل"""" إما أن يؤإما أن يؤإما أن يؤإما أن يؤ���� بكلمة من القرآن وþمع اآليات ال� جاءت بهذه ال�مة مثل بكلمة من القرآن وþمع اآليات ال� جاءت بهذه ال�مة مثل بكلمة من القرآن وþمع اآليات ال� جاءت بهذه ال�مة مثل بكلمة من القرآن وþمع اآليات ال� جاءت بهذه ال�مة مثل  ----

çع الÊم عن ا�قوى من  "¢مة ا�قوى¢مة ا�قوى¢مة ا�قوى¢مة ا�قوى""""الكريم ويستنبط تعريفه وأسبابه وما إU غ� ذلك ومثل 
 م اهللا عز وجل هذا نوع،�

    تفصيليةتفصيليةتفصيليةتفصيلية    دراسةدراسةدراسةدراسةوا�وع اآلخر أن يأخذ ا�فس� ا3وضوM لسورة معينة مثًال سورة اإلýاء وا�وع اآلخر أن يأخذ ا�فس� ا3وضوM لسورة معينة مثًال سورة اإلýاء وا�وع اآلخر أن يأخذ ا�فس� ا3وضوM لسورة معينة مثًال سورة اإلýاء وا�وع اآلخر أن يأخذ ا�فس� ا3وضوM لسورة معينة مثًال سورة اإلýاء      
يقسـم  سورة الكهسورة الكهسورة الكهسورة الكهــــففففأن يقسم  :مثلموضوعياً يقسم السورة إU كذا وÇذا  موضوعية، يعá يف¨هاموضوعية، يعá يف¨هاموضوعية، يعá يف¨هاموضوعية، يعá يف¨ها

 ا3وضوM وقد اشتهر وîÇ القصص ال� جاءت فيها يت�م عنها هذا نوا� وأنواع من أنواع ا�فس�
كتاب دراسات 1 ا�فس� ا3وضوM لتكتور زاهر بن عواض كتاب دراسات 1 ا�فس� ا3وضوM لتكتور زاهر بن عواض كتاب دراسات 1 ا�فس� ا3وضوM لتكتور زاهر بن عواض كتاب دراسات 1 ا�فس� ا3وضوM لتكتور زاهر بن عواض 1 هذا الزمن وفيه مؤلفات كث�ة مثل 

ذا ذا ذا ذا  ك ¥ك ¥ك ¥ك ¥ــــا كتا كتا كتا كتــــب 1 هب 1 هب 1 هب 1 هــــ � ذل� ذل� ذل� ذلــــ األË3 وأيضاً مباحث 1 ا�فس� ا3وضوM §كتور مصطاألË3 وأيضاً مباحث 1 ا�فس� ا3وضوM §كتور مصطاألË3 وأيضاً مباحث 1 ا�فس� ا3وضوM §كتور مصطاألË3 وأيضاً مباحث 1 ا�فس� ا3وضوM §كتور مصط���� مسلم وغ مسلم وغ مسلم وغ مسلم وغــــ
 ا3وضوع،ا3وضوع،ا3وضوع،ا3وضوع،


